
  

Nome do Personagem

Descr ição

I n fo rmações Bás icas

D i f icu ldade

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Conce i to

A spec tos

Suave (2 )

Consequênc ias

Moderada ( 4 )

Seve ra (6 )

E sca la
Lendário +8

Épico +7

Fantástico +6

Excepcional +5

Ótimo +4

Bom +3

Razoável +2

Regular +1

Medíocre +0

Ruim -1

Terrível -21 2 3Es t resse

● Jogo do “Bom o Bastante”: Pode gerar um Aspecto com uma Invocação Gratuita representando alguma coisa que ele 
pediu a outras pessoas, duas vezes por sessão. Não pode usar isso para machucar outras pessoas.

Façan ha Cen t u r iã

Abordagens

Ág i l Regular (+1)

Cu idadoso Bom (+3)

Espe r to Regular (+1)

E s t i l oso Razoável (+2)

Poderoso Medíocre (+0)

Sor ra te i ro Razoável (+2)

Pon tos De 
Des t i no A t ua is

Recarga

Façan has

● Todo mundo é bom no fim das contas: +2 para Criar Vantagens ao descobrir (ou criar) 
Aspectos bondosos em alguém de Maneira Cuidadosa.

● Ator: não sofre penalidades ao tentar se passar por pessoas muito mais velhas, altas ou 
baixas que ele mesmo, com sotaques diferentes, e por aí afora.

Nicola Castrogiovanni – O Espírito do Otimismo

Garoto do Circo Extremamente Otimista e Ingênuo

Duas, Três, Quatro… Quantas chances forem necessárias

Don Cagliostro sempre me protege

Nicolino, nome de palhaço – Uma vida no circo para mim
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O Escapulário de Minha Mãe, e a Boina de Meu Pai
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● Ligação com Animais - Duas vezes por sessão, pode gerar Aspectos relacionado a Animais com uma Invocação 
gratuita. Só pode Gerar Aspectos dessa forma envolvendo animais que ela já conheça e que existam na região.

Façan ha Cen t u r iã

Abordagens

Ág i l Razoável (+2)

Cu idadoso Bom (+3)

Espe r to Razoável (+2)

E s t i l oso Medíocre (+0)

Poderoso Regular (+1)

Sor ra te i ro Regular (+1)

Pon tos De 
Des t i no A t ua is

Recarga

Façan has

● Falar com Animais: +2 ao Criar Vantagem de Maneira Cuidadosa ao conversar com animais. 
Entretanto, eles não podem passar informações que não consigam descrever

● Conhecimento do tempo e da mata: +2 em Criar Vantagens de Maneira Cuidadosa 
relativas ao tempo e clima em regiões selvagens.

 Ibi – O Espírito da Terra

 Índia brasileira que fala com a mãe Terra

Os animais tem tanto direito à vida como nós

Juma sabe tudo sobre mim e sempre me protegerá
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● Maestria das Sombras: Posso duas vezes por cena criar um Aspecto relacionado à sombras quando eu obter um 
sucesso com estilo em um conflito.

Façan ha Cen t u r iã

Abordagens

Ág i l Regular (+1)

Cu idadoso Razoável (+2)

Espe r to Regular (+1)

E s t i l oso Razoável (+2)

Poderoso Medíocre (+0)

Sor ra te i ro Bom (+3)

Pon tos De 
Des t i no A t ua is

Recarga

Façan has

● Como sou irritante e provocador, ganho +2 para Criar Vantagens sendo Estiloso que 
irritem, provoquem ou desmoralizem meus adversários.

● Como adoro baseball, eu ganho +2 para Atacar Sendo Cuidadoso com armas de arremesso.

Max Garcia – Espírito das Sombras

Cavaleiro das Sombras

Sob na Sombra de meu Pai

“Não há Sombras sem Luz”

Epicamente Sarcástico
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Amigo da Vizinhança?
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● O Pulso da Cidade: Não importa em que cidade, Oregon sabe como agir, onde se localizar, quem é quem… Sempre 
que precisar realizar algum teste de Criar Vantagens em ambiente Urbano sendo Esperto, recebe +3 no teste

Façan ha Cen t u r iã

Abordagens

Ág i l Regular (+1)

Cu idadoso Razoável (+2)

Espe r to Bom (+3)

E s t i l oso Medíocre (+0)

Poderoso Regular (+1)

Sor ra te i ro Razoável (+2)

Pon tos De 
Des t i no A t ua is

Recarga

Façan has

● Insulto Seco: Recebe +2 ao Atacar sendo Esperto ao tentar fazer o alvo parecer ridículo; se 
for bem-sucedido com estilo, o alvo sequer é capaz de perceber que você o insultou;

● Leitura Fria: Recebe +2 ao Criar Vantagens sendo Cuidadoso quando tentar descobrir 
aspectos de Outro personagem o observando.

● Língua de Prata: Recebe +2 ao Superar obstáculos sendo Sorrateiro por meio de mentiras e 
engodo

Oregon Cadmus - Espírito Cosmopolita

Garoto de Jornais de Nova Iorque que sonha com o mundo

Uma cidade muito pequena para ambições muito grandes

“Sempre leia os jornais e revista da Pendrik Press”

Um sorriso no lábio
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Amigos meus podem contar comigo para o que der e vier
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